.

X 350 d 4MATIC

X 250 d 4MATIC

X 250 d

X 220 d 4MATIC

X 220 d
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Prețuri și dotări speciale ale modelelor EDITION
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2

Modele EDITION.
Elemente de atracție ale echipării PROGRESSIVE EDITION
Pachetul Style fascinează cu designul expresiv de pickup și convinge prin atracțiile funcționale de top.
Imaginea laterală atrage privirile, cu jante din metal ușor de 45,7 cm (18”) cu design cu 6 spițe duble,
praguri, geamuri de sticlă fumurie pentru locurile din spate și bare eloxate la nivelul plafonului. Sub formă de
dotări suplimentare, blocuri optice cu tehnologie LED cu tehnologie de înaltă performanță și stopurile realizate
parțial cu tehnologie LED asigură o contribuție suplimentară la îmbunătățirea dotărilor. Fereastra glisată
acționată electric de la nivelul haionului facilitează accesul la platforma de încărcare și oferă o posibilitate
suplimentară de ventilare.
Sistemul audio 20 CD dispune de o unitate de CD și poate fi acționată prin intermediul controllerului cu panou
tactil. Din categoria caracteristicilor de echipare fac parte în mod suplimentar afișajul media de mari
dimensiuni, cu o diagonală a ecranului de 17,8 cm (7") și o rezoluție de 800 x 480 pixeli, sistem de recepție
radio cu tuner dublu și decodor pentru informațiile despre trafic transmise prin radio. Interfețele practice, de
exemplu interfața Bluetooth® cu funcția handsfree și Audio Streaming, interfața USB, precum și o conexiune
Media Interface integrată extind pachetul de funcții disponibile prin intermediul echipamentelor suplimentare
de înregistrare și afișare. În situația în care este conectat un telefon mobil, respectiv un smartphone prin
intermediul interfeței Bluetooth®, este posibilă accesarea de mesaje SMS și e-mail-uri. Audio 20 CD redă
formatele audio WMA, AAC, MP3 și WAV. Pentru vizualizarea fișierelor sub formă de imagini este instalat un
Picture Viewer.

PROGRESSIVE EDITION Exterior

3

Pachet Style

Garmin® MAP PILOT extinde sistemul audio 20 CD cu Touchpad pentru a-l transforma într-un sistem de
navigație integrat complet, cu reprezentarea 3-D a hărții și navigare excelentă la destinație. La conducerea
dinamică la destinație, sistemul de navigație are în vedere datele preluate din Live Traffic Information (sisteme
de informații din trafic în timp real, specific național), cu ajutorul cărora pot fi ocolite ambuteiajele și pot fi reduși
timpii necesari pentru ajungerea la destinație.
Pachetul de iarnă, prin intermediul sistemului de încălzire a scaunelor pentru scaunele față și cu duzele încălzite
ale sistemului de spălare a parbrizului, îmbunătățește confortul de rulare la temperaturi exterioare scăzute și
condiții atmosferice nefavorabile. Sistemul de încălzire a scaunelor răsfață conducătorul auto și însoțitorul din
dreapta cu suprafețele de șezut la temperaturi plăcute. În mod suplimentar, grație încălzirii duzelor pentru apa
de spălare și a conductelor de alimentare, este asigurată și o mai bună curățare a parbrizului și la temperaturi
exterioare scăzute, deoarece poate fi evitată înghețarea apei de spălare a parbrizului.
Camera pentru rularea în marșarier poate oferi asistență la parcare și la efectuarea de manevre: aceasta
asigură vizibilitatea în zona aflată direct în spatele autovehiculului, care nu poate fi vizualizată direct de către
conducătorul auto. O cameră de luat vederi pentru zone de apropiere, integrată în mânerul hayonului,
înregistrează imaginile din zona secțiunii posterioare a autovehiculului și oferă informații către afișajul media.
Reprezentarea realistică fotografică este completată cu linii accesorii dinamice care, în funcție de unghiul de
direcție, indică banda de circulație prevăzută.

PROGRESSIVE EDITION Interior

Audio 20 CD cu Touchpad inclusiv Garmin® MAP PILOT

Modele EDITION.
Variante de echipare ale PROGRESSIVE EDITION
Exterior

Interior

Inclus în linia PROGRESSIVE1:
Grilă radiator cu logoul Mercedes integrat și cu 2 lamele, în argintiu iridiu mat
Bara de protecție față vopsită în culoarea mașinii cu scut optic în negru mat
Bară de protecție spate vopsită în culoarea mașinii cu treapta de acces integrată
Mânerele ușilor în crom
Oglinzi exterioare încălzite și reglabile electric (F68)

Inclus în linia PROGRESSIVE1:
Tapițerie din material textil Posadas negru (S1F)
Mânere și deschizătoare de uși în aspect cromat argintiu
Planșă de bord cu 2 instrumente rotunde în formă de tub
Duze de evacuare a aerului cu inel și cruce de duze în aspect cromat argintiu
Schimbător de viteze (C1J) și maneta frânei de mână (B1A) îmbrăcate în piele neagră, schimbător de viteze
cu aplicarea în pardoseală din crom argintiu Dilour (V5J)
Praguri cu aspect de aluminiu cu inscripție „Mercedes-Benz“ (C1A)
Volan multifuncțional din piele Nappa negru cu design cu 3 spițe cu 12 butoane de comandă,
etrier interior galvanizat la nivelul volanului (CL3)
Oglindă retrovizoare cu senzor automat antiorbire cu funcție inteligentă de busolă (F71)
Sistem de sonorizare cu 8 boxe (E67)
Sistem de iluminat pentru compartimentul destinat picioarelor față (LC7), lumini la nivelul pragurilor (LB9) senzor
de ploaie (JF1)
Parbriz termoizolant cu bandă de filtrare
Dotări suplimentare incluse ale variantei PROGRESSIVE EDITION:
Audio 20 CD cu Touchpad (EA1)
Garmin MAP Pilot inclusiv preechipare (EG9 + EV5)
Pachet de iarnă (F2W):
- Sistem de încălzire a scaunelor pentru scaunul șoferului și scaunul însoțitorului din dreapta față
(H16+H15)
- Duze încălzite pentru apa destinată spălării parbrizului (F2F)
Cameră pentru rularea în marșarier (FR8)

Sistem de șine pentru fixarea încărcăturii la ambii pereți laterali ai suprafeței de încărcare (VV2)
Dotări suplimentare incluse ale variantei PROGRESSIVE EDITION:
Vopsea metalizată
Pachet Style (F2S):
- blocuri optice cu tehnologie LED cu tehnologie de înaltă performanță (LG7) cu sistem de spălare a farurilor,
Blocuri optice spate cu tehnologie LED parțială (L22)
- 45,7 cm (18") jante din metal ușor cu design cu 6 spițe duble (R1C)
- Praguri, lateral stânga și dreapta (T1A)
- Bare la nivelul plafonului eloxate (D14)
- Geamuri fumurii pentru locurile din spate, sticlă neagră (W70)
- Geam glisant la nivelul hayonului, electric (W85)

Culori
Vopsea metalizată
9389 - alb bering
9291 - negru kabara
5890 - albastru cavansit
7259 - gri rocă
9988 - argintiu diamant
1288 - bronz axinit

1

Extinderea Line PURE 2 disponibil opțional fără preț suplimentar
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Modele EDITION.
Elemente de atracție ale echipării POWER EDITION

5

Pachetul Style fascinează cu designul expresiv de pickup și convinge prin atracțiile funcționale de top.
Imaginea laterală atrage privirile, cu jantele din metal ușor de 48,3 cm (19") cu design cu 6 spițe duble,
pragurile, geamuri de sticlă fumurie pentru locurile din spate și barele eloxate la nivelul plafonului. Fereastra
glisată acționată electric de la nivelul hayonului facilitează accesul la platforma de încărcare și oferă o
posibilitate suplimentară de ventilare.

Sistemul multimedia COMAND Online transformă toate visele în realitate la capitolele Infotainment, navigare
și comunicare la bordul autovehiculului. Navigarea rapidă cu ajutorul hard-discului, cu reprezentarea
topografică tridimensională de calitate superioară a hărții, se bazează pe Live Traffic Information (sisteme de
informații din trafic în timp real, specifice la nivel național ) și permite în acest mod o ghidare dinamică până la
destinație, cu ajutorul căreia pot fi ocolite ambuteiajele și reduși timpii pentru a ajunge la destinație.

Cutia automată cu 7 trepte1 permite rularea confortabilă și cu un consum redus de carburant, în
asociere cu turații reduse ale motorului, precum și accelerări intermediare dinamice, rapide - de exemplu la
manevrele de depășire. În acest scop, cutia poate cupla mai multe trepte în jos. Raportul amplu de
transmisie al cutiei de viteze, care permite mici salturi de turație la schimbarea vitezei, determină o conduită
confortabilă de cuplare a treptelor de viteză și asigură reducerea consumului de carburant. Pentru a permite
valorificarea cât mai eficientă a puterii motorului, ambreiajul dublu cu convertizor este conceput pentru
pierderi reduse de putere și un randament ridicat.

Pachetul de iarnă, prin intermediul sistemului de încălzire a scaunelor pentru scaunele față și cu duzele încălzite
ale sistemului de spălare a parbrizului, îmbunătățește confortul de rulare la temperaturi exterioare scăzute și
condiții atmosferice nefavorabile. Sistemul de încălzire a scaunelor răsfață conducătorul auto și însoțitorul din
dreapta cu suprafețele de șezut la temperaturi plăcute. În mod suplimentar, grație încălzirii duzelor pentru apa
de spălare și a conductelor de alimentare, este asigurată și o mai bună curățare a parbrizului și la temperaturi
exterioare scăzute, deoarece poate fi evitată înghețarea apei de spălare a parbrizului.

Scaunele îmbrăcate în piele conferă interiorului o ambianță exclusivistă. Acestea răsfață prin confortul ridicat
oferit la șezut și proprietățile haptice atractive. La aspectul stilat contribuie și cusăturile decorative de contrast.
Este vorba despre o piele ștanțată cu o textură uniformă aplicată mecanic. Acoperirea suprafețelor de piele
asigură rezistența deosebită a acestora la uzură și elimină sensibilitatea la contaminarea cu impurități.

Camera pentru rularea în marșarier poate oferi asistență la parcare și la efectuarea de manevre: aceasta
asigură vizibilitatea în zona aflată direct în spatele autovehiculului, care nu poate fi vizualizată direct de către
conducătorul auto. O cameră de luat vederi pentru zone de apropiere, integrată în mânerul hayonului,
înregistrează imaginile din zona secțiunii posterioare a autovehiculului și oferă informații către afișajul media.
Reprezentarea realistică fotografică este completată cu linii accesorii dinamice care, în funcție de unghiul de
direcție, indică banda de circulație prevăzută.

POWER EDITION Exterior

POWER EDITION Interior

Pachet Style

COMAND Online

Modele EDITION.
Variante de echipare POWER EDITION
Exterior
Inclus în linia POWER1:
Bara de protecție față vopsită în culoarea mașinii cu scut optic în crom
Element decorativ cromat pe muchia bordului
Blocuri optice cu tehnologie LED de înaltă performanță
LED cu tehnologie de înaltă performanță (LG7) cu sistem de spălare a farurilor,
Blocuri optice spate cu tehnologie LED parțială (L22)
Lumini de ceață cu inserție cromată (F1B)
Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric (F68) și rabatabile (F64) electric în culoarea mașinii
Dotări suplimentare incluse ale variantei POWER EDITION:
Vopsea metalizată
Pachet Style (F2S):
- 48,3 cm (19") Jante din metal ușor cu design cu 6 spițe duble (R1E)
- Praguri, lateral stânga și dreapta (T1A)
- Bare la nivelul plafonului eloxate (D14)
- Geamuri fumurii pentru locurile din spate, sticlă neagră (W70)
- Geam glisant la nivelul hayonului, electric (W85)

Culori

Interior
Inclus în linia POWER1:
Mânere și deschizătoare de uși în aspect cromat argintiu
Panou de instrumente și muchiile ușilor la bord, din imitație de piele ARTICO cu cusături ornamentale
(J1C) Element decorativ orizontal aspect pixelat negru mat (F2I)
Scaunul șoferului (SF1) și scaunul însoțitorului din dreapta față (SF2) reglabile electric
Suport lombar scaunul șoferului (SE5) și al însoțitorului dreapta
Scaunul șoferului (SE4)
Sistem de sonorizare cu 8 boxe (E67)
Sistem automat de climatizare THERMOTRONIC (HH4) Plasă tip buzunar în spațiul pentru picioare al
însoțitorului din dreapta șoferului (V5E)
KEYLESS-GO (FX9)
Dotări suplimentare incluse ale variantei POWER EDITION: cutie automată cu 7 trepte (G7A)
Piele neagră (S1G)2
COMAND Online (EJ9)
Pachet de iarnă (F2W):
- Sistem de încălzire a scaunelor pentru conducătorul auto și însoțitorul din dreapta (H16+H15)
- Duze încălzite pentru apa destinată spălării parbrizului (F2F)
Cameră 360 grade (JS1)

Vopsea metalizată
9389 - alb bering
9291 - negru kabara
5890 - albastru cavansit
7259 - gri rocă
9988 -argintiu diamant
1288 - bronz axinit

1

Extinderea Line PROGRESSIVE; 2 Opțional fără majorare de preț: piele nuc (S1B) sau imitație de piele ARTICO/microfibre DINAMICA negru (S1H); 3 disponibil opțional fără preț suplimentar
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Prețuri și dotări speciale ale modelelor EDITION.
Prețuri și datele tehnice ale modelelor EDITION
Motor/Cilindri
Cilindree (cm3)

Tracțiune

Cutie de viteze

Putere nominală 1
kW (CP)
Cuplu motor 1
Nm

Viteză maximă
(km/h)
Accelerație
0-100 km/h (s)

X 250 d 4MATIC
PROGRESSIVE EDITION

Diesel R4
2.298

Tracțiune integrală Cutie automată
cu opțiune de cuplare cu 7 trepte

140 (190)
450/1.500 - 2.500

180
11,1

8,3
7,0
7,5

197
Euro 6

38.318,00
32.200,00

X 250 d 4MATIC
POWER EDITION

Diesel R4
2.298

Tracțiune integrală Cutie automată cu
cu opțiune de cuplare
7 trepte

140 (190)
450/1.500 - 2.500

175
11,8

9,6
6,9
7,9

207
Euro 6

44.208,50
37.150,00

Tip
cabină dublă
5 locuri, 4 uși

Consum EU2,3 (l/100 km)
urban/
extraurban /
combinat

Emisii de CO2
combinat 2 (g/km)
clasa de emisii

Preț în euro
incl. TVA
excl. TVA

¹ Informații cu privire la puterea nominală și la cuplul motor nominal conform regulamentului (CE) nr. 715/2007 în versiunea actuală.
2
Valorile menționate au fost calculate în baza procedurii prevăzute de măsurare. Este vorba despre „valorile măsurate NEFZ- CO₂” în sensul prevederilor din articolul 2 nr. 2 din Regulamentul de aplicare (UE) 2017/1152. Valorile de consum pentru carburant au fost
calculate în baza acestor valori. Consumul de energie electrică a fost determinat în baza Regulamentului 692/2008/CE. Ca urmare a modificărilor legale în asociere cu procedura de verificare relevantă, în certificatul de conformitate al autovehiculului relevant pentru înmatricularea
autovehiculului și reglementarea obligație de plată a impozitului pentru autovehicule pot fi înregistrate valori mai ridicate
³ Capacitatea rezervorului pentru toate propulsoarele în serie aproximativ 73 l. Rezervă aproximativ 10 l. Capacitatea rezervorului AdBlue®: aproximativ 17 l.
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